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Initiatielessen
instrument
de initiatielessen instrument worden
georganiseerd door de Gemeentelijke
Academie in samenwerking met het
Gemeentebestuur van Grimbergen

voor instrumenten dwarsfluit, cello, 
klarinet, koper, piano, saxofoon en viool

de kinderen krijgen 1 uur per week les in het
hoofdfiliaal in Grimbergen of in het filiaal te
Strombeek

exacte data en uren zijn afhankelijk van het
uurrooster van de betrokken leerkracht

de vaardigheden worden spelenderwijs
aangeleerd. De methodes zijn aangepast
aan de leeftijd van de kinderen.

 

Instrument huren?
De instrumenten zijn aangepast aan de 
specifieke noden en technische
mogelijkheden van kinderen tussen
6 en 8 jaar.

Deze instrumenten kunnen gehuurd
worden in onze academie voor € 10
per lessenreeks.

Inschrijven?
Voor initiatie instrument kan er het hele
jaar door ingeschreven worden. 
Er start telkens een nieuwe lessenreeks
in oktober, januari en april.

www.academiegrimbergen.be

 

  Muziek maken en

  dansen is leuk voor

  iedereen!

 Ook als je nog heel

 jong bent!



Initiatielessen
Cello
Dans
Dwarsfluit
Klarinet
MuzeWoze
Koper
Piano
Saxofoon
Viool
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Dansinitiatie
Voor kinderen van 6 en 7 jaar wordt een 
voorbereiding aangeboden op het Klassiek
Ballet. Tijdens de lessen dansinitiatie wordt 
veel aandacht besteed aan houding, lenigheid
en basispassen en dit door het aanleren van
eenvoudige en speelse oefeningen. Er wordt
ook gewerkt rond de muzikaliteit en de
creativiteit van het kind.

Dansinitiatie is een jaaropleiding van 
september tot juni.

Inlichtingen
Hoofdfiliaal Grimbergen
Ruwaal 14-16
1850 Grimbergen
02/270.82.38
info@academiegrimbergen.be

Filiaal Strombeek
Verbeytstraat 40
1853 Strombeek-Bever
02/267.19.90

www.academiegrimbergen.be

MuzeWoze
Zit je in het eerste of tweede leerjaar en zing
je graag, of hou je van versjes en toneeltjes? 
In de MuzeWoze mag je al eens proeven van
muziek en woordkunst/drama. Je leert 
gedichtjes voordragen en liedjes zingen, 
je haalt de mooiste klanken uit allerlei 
slaginstrumenten en je verandert al eens 
in een toverheks of in een klein kaboutertje.

MuzeWoze is een jaaropleiding van oktober tot 
juni. Uren nog te bepalen.
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